
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

என் அன்பு சக ோதர, சக ோதரி ளு ்கு, 

 இன்றைய  ல்விமுறைறய எளிறைப்படுத்தவுை், இன்றைய  ல்வியின் தரத்றத 

கைை்படுத்தவுை்,  ல்வி ்  ட்டணத்றத ் குறை ் வுை் தோங் ள் எடுத்த முயை்சி ள் அறனத்றதயுை் 

உல றியுை். தோங் ள் எடுத்த முயை்சி ள் யோவுை் கதோல்வியில் முடிந்தன என்பறதயுை் உல றியுை். 

எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய அறியோைல்,  ல்வி முறைறய கைை்படுத்த 

தோங் ள் எடு ்குை் எவ்பவோரு முயை்சியுை் கதோல்வியில்தோன் முடியுை்.  

 சிந்தித்துப் போருங் ள். எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய தோங் ள் 

அறிந்திருந்தோல்,  அறிவு பபை இருபது, முப்பது வருடங் றள பள்ளி ளிலுை்,  ல்லூரி ளிலுை், 

பல் றல ்  ழ ங் ளிலுை்  ல்வி என்ை பபயரில் வீணடிப்பீர ்ளோ?  எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி 

அறிவு பபறுை் முறைறய தோங் ள் அறிந்திருந்தோல், எறதயுை் பை்றி அறிறவ முறையோ  சுயைோ ப்  

பபை முயை்சித்திரு ்  ைோட்டீர ்ளோ?  எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய 

தோங் ள் அறிந்திருந்தோல், அறிவு பபறுவதை் ோ   ட்டணை் பசலுத்துவீர ்ளோ?  எதுவோயினுை் 

அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய தோங் ள் அறிந்திருந்தோல், ச  ைனிதர ்றள 'அறிவோல் 

உயரந்்தவர ்ள்,' 'சிந்தறனச ்சிை்பி ள் ', ' ல்வித் தந்றத ள்',  எனப் கபோை்றுவீர ்ளோ? எதுவோயினுை் 

அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய தோங் ள் அறிந்திருந்தோல், ஒரு சில சமூ த்றத 

சோரந்்தவர ்றள 'அறிவோல் உயரந்்தவர ்ள்' எனவுை், ைை்ை சமூ த்றதச ்சோரந்்தவர ்றள 'அறிவோல் 

தோழ்ந்தவர ்ள்' எனவுை்  ைனிதர ்றள தரை் பிரிப்பீர ்ளோ? அபைரி ் ோவிலுை், லண்டனிலுை் 

பிைந்தவர ்றள அறிவோளி ள் எனவுை், தமிழ த்தில் பிைந்தவர ்றள முட்டோள் ள் எனவுை்  எண்ணி  

நற யோடுை்  பழ ் ை் உங் ளு ்கு வந்திரு ்குைோ?  எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் 

முறைறய தோங் ள் அறிந்திருந்தோல், பதவியில் இருப்பவர ்ள் எல்லோை் அறிவோளி ள் என 

எண்ணுை் மூடப்பழ ் ை் உங் ளு ்கு வந்திரு ்குைோ? எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் 

முறைறய தோங் ள் அறிந்திருந்தோல், பல் றல ்  ழ ங் ளில் பல பட்டங் றள வோங்கியவர ்ள் 

தோன் சமூ  நிரவ்ோ ப்  பதவி ளு ்குத் தகுந்தவர ்ள் என எண்ணுை் மூட நை்பி ்ற  உங் றள 

ஆட்டிப்பறடத்திரு ்குைோ? எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய ்கூட 

அறியோதவர ்ள் தங் ளு ்கு அறிவுப்போல் ப ோடு ்குை் ஆசிரியர ்ள் என்று பசோல்லி ்ப ோண்டு 

உங் ள் அறிதிைறன முடைோ ்கி  இருப்போர ்ளோ? எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் 

An Open Letter from 

Tiruchirappalli Sivashanmugam 



முறைறய தோங் ள் அறிந்திருந்தோல்,  அறிவு, பைோழி, ைதை், ஜோதி, அறிவோளி, சிந்தறன என்ை 

பபயர ்ளில் நட ்குை் ைனிதகுலத் துகரோ  பசயல் ளு ்கு துறண நின்றிருப்பீர ்ளோ?  

எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய  தோங் ள் அறியோைல் இருப்பகத இன்றைய 

ைனித சமூ த்தில் அரங்க றுை் லஞ்ச, லோவண்யங் ளு ்குை் அடிப்பறட ்   ோரணைோகுை்.  

 அறிவு பபறுதல் என்பதுை் ஒரு பசயல்தோன். எசப்சயலோனலுை், அசப்சயறலச ் பசய்யுை் 

முறைறய அறிந்து, முறைப்படி அசப்சயலு ் ோனறவ ளறனத்றதயுை் திட்டமிடட்ுச ்

பசய்தோல்தோன் நோை் எதிரப்ோர ்்குை் பலறன குறைவின்றி முழுறையோ ப் பபைமுடியுை். அப்படிகய 

பசயல்போட்டில் குறை ஏை்பட்டோலுை், பசயலின்கபோது விடுபடட்ுப் கபோனறவ றள 

அறடயோளங் ண்டு மீண்டுை் சரிவரச ் பசய்து பலறன முழுறையோ ப் பபைமுடியுை். 

விடுபடட்ுப்கபோனபதறவபயன்பறத அறடயோளை்  ோண நோை் பசயல்முறைறய 

அறிந்திரு ் கவண்டுை். பசயல்முறைறய அறியோைல், விடுபடட்ுப்கபோனபதறவபயன்பறத 

ஒரு ோலுை் நை்ைோல் அறடயோளை்  ோணமுடியோது. குறை றள நிவரத்்தி பசய்யவுை் முடியோது. 

எதிரப்ோரத்்த பலறனயுை் பபைமுடியோது.  கைலுை்,  முறை அறிந்து, முறைப்படி பசய்யப்படுை் 

 ோரியங் ளில்தோன்  நை்ைோல் நிபுணதத்ுவை் பபைமுடியுை். பசயல்முறைறய அறியமுடியோத, 

முறைப்படி பசய்யமுடியோத  ோரியங் ளில்  ஒரு ோலுை் நை்ைோல் நிபுணத்துவை் பபைமுடியோது. 

எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய அறியோைல், அறிவு பபறுவதில் நோை் 

நிபுணத்துவை் பபைமுடியோது. 

 அறிறவ ்  ை்று ்ப ோடு ்  யோரோலுை் முடியோது. எதுவோயினுை் அதறனப்பை்றி அறிவு 

பபறுை்முறைறயறயத்தோன் ஒருவரோல் ைை்ைவர ்ளு ்கு ்  ை்று ்ப ோடு ்  முடியுை். எதுவோயினுை் 

அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய அறிந்து முறைப்படி அறிவு பபை தோங் ள் 

 ை்று ்ப ோண்டுவிட்டோல், அறிறவப் பபறுவதை் ோ  தோங் ள் பிைறரச ் சோரந்்திரு ்  கவண்டிய 

அவசியை் ஏை்படோது. எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய அறிந்து முறைப்படி 

அறிறவப் பபை ் ை்று ் ப ோண்டோல், போடப்புத்த ங் ளில் பசோல்லப்படட்ிரு ்குை்  விஷயங் ள் 

அறனத்றதயுை் தங் ளோல் மி ச ்சரியோ  யூகி ் முடியுை்.  எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு 

பபறுை் முறைறய அறிந்து முறைப்படி தங் ளோல் சுயைோ ப் பபைப்பட்ட அறிவு சந்கத த்திை்கு 

அப்போை்பட்டதோ  இரு ்குை்.  எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய அறிந்து 

'முறைப்படி' தங் ளோல் சுயைோ ப் பபைப்படட் அறிவு, ைை்ைவர ்ள் பசோல்ல ் க டட்ு, ைை்ைவர ்ள் 

எழுதி றவத்தறதப் படித்துப் பபைப்பட்ட அறிறவவிட மிகுந்த நை்ப த் தன்றை உறடயதோ  

இரு ்குை்.  

 எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய www.tamil.ml என்ை 

இறணயதளத்தில்  ோணலோை். அதன் ஆங்கில வடிவை் www.read.ml  என்ை இறணயதளத்தில் 

உள்ளது.  எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபை சிவஷண்மு ை்  ட்டிய வழி தவறு என 

நிரூபித்து, எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபை புதிய ஒரு வழிமுறைறய வகுத்து ் 

ப ோடுப்கபோரு ்கு கநோபல் பரிசுத் பதோற  கபோல் பத்து ைடங்கு பரிசுதப்தோற யோ  'Sivashanmugam 

Awards - 2020' அறிவி ் ப்படட்ுள்ளது.        

 எதுவோயினுை் அதறனப் பை்றி அறிவு பபறுை் முறைறய முதலில் அறிந்துப ோண்டு 

இன்றைய  ல்விமுறைறய எளிறைப்படுத்தவுை், இன்றைய  ல்வியின் தரத்றத கைை்படுத்தவுை், 

 ல்வி ்  ட்டணத்றத ் குறை ் வுை்  முயை்சி எடுங் ள். பவை்றி  ோண்பீர ்ள்! 

வோழ்த்து ் ள் 

அன்புடன், 

திருசச்ிரோப்பள்ளி  சிவஷண்மு ை்  

+91 9444499818 

Feedback: director@richmancentre.org 

For more: www.tamil.ml   www.read.ml  
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